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  Objetivos da prática apresentada
Valorizar a arte e mostrá-la como um conhecimento vivo, que 

também habita nosso lares e rotinas. Pois nela se encontram as 

linhas que diariamente compõe a nossa vida e dela podemos retirar 

a fantasia e alegria de usar a imaginação e estarmos vivos.   

       Público Alvo:

Comunidade Escolar



Descrição da prática
 1ª etapa: Pesquisa nas redes sociais de materiais de uso cotidiano que sempre 
podem ganhar novos significados e utilidades ao serem deslocados de suas funções 
corriqueiras e pré-estabelecidas.

2ª etapa: Seleção do material pesquisado,  tendo em vista as características e 
interesses dos nossos alunos, bem como a viabilidade de materiais sem custos, de 
preferência aqueles reaproveitados.

3ª etapa: Despertar nos alunos da Shakespeare o olhar curioso e atento, que explora 
as situações e objetos do dia-a-dia, esses que estavam disponíveis em casa e ao 
alcance das mãos. Assim, pregadores de roupas viraram animais, embalagens foram 
reaproveitadas e transformadas em arquitetura e jogos, palitos viraram linhas que 
formaram desenhos…

 



Recursos utilizados para realização do projeto

Para esta atividade contamos, em especial, com a professora de 
artes visuais Fernanda Morais Carneiro que orientou a equipe 
pedagógica na pesquisa de materiais.

Foram utilizados vídeos do Youtube, contas de educadores de 
artes visuais do instagram.

Para divulgação das propostas foi utilizada a página do 
Facebook da escola e grupos de whatsapp.

 



Resultados
Consideramos o resultado satisfatório. Apesar de ainda haver muitos paradigmas a 
serem quebrados, em se tratando de atividades artísticas, pois muitos dos responsáveis 
não percebem a importância destas para o desenvolvimento de seus filhos,  pode-se 
perceber que houve o envolvimento dos alunos, quanto dos pais, havendo a interação 
destes na confecção das novas criações. E um fato muito interessante, foi a mãe de 
uma aluna com deficiência, que motivada pelas atividades apresentadas pela 
professora de artes, construiu uma grande mão com papelão, para que a menina, que é 
super vaidosa, pintasse as unhas. E foram os retornos, mostrados abaixo, que 
possibilitaram a avaliação desse agir pedagógico. E a unidade escolar, através de seus 
profissionais, continuará buscando atividades que além de transformarem materiais em 
novas criações; também transformarão seres humanos, tornando-os cada vez 
melhores. 



Fotos/imagens

Através do fazer artístico podemos 
provocar, estimular nossos sentidos 
e instigar um olhar diferenciado 
sobre os materiais que nos cercam.



Segundo a professora e curadora de arte Katia Canton, “a arte ensina justamente a 
desaprender os princípios do óbvio que é atribuído aos objetos, às coisas. Ela parece 
esmiuçar o funcionamento das coisas da vida, desafiando-as, criando para elas novas 
possibilidades”.













Sempre presente na vida humana a 
arte representa a forma das pessoas 
enxergarem o mundo.



Neste momento, onde precisamos recriar as 
nossas rotinas, a criação artística contribui, e 
muito, para o bem estar emocional e mental.





O fazer artístico, tanto para as crianças 
quanto para os adultos, sempre envolve o 
fazer e o pensar. Trata-se de um desafio ao 
pensamento que evoca a organização de 
materiais através da imaginação.



Contatos:

email: emshakespeare@rioeduca.net

tel: 2294-6149

mailto:emshakespeare@rioeduca.net

